
Töövoog

 Eesti-aeg

 Tsaari-aeg

 Nõukogude aeg

Kokkuvõtted ja täpsustused

 Elanikud

 Joonised ja fotod

 Talu vanus

 Kaart

Taluajaloo uurimine



• XIX—XXI sajand. Rohkem Eesti-ajast, vähem tsaariajast ja 
nõukogudeajast. Ei räägi varasemast kohaajaloost.

• Räägime taludest. Talumaadest, -hoonetest, -elanikest. 

• Ei räägi linnamajadest. 

• Tutvuge abimaterjalide ja seletustega VAU-s need on põhjalikud ja head. 
See loeng on illustratsiooniks.

Sissejuhatus



• Maaameti ajalooliste kaartide rakendus 
(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline) võimaldab 
tänapäevase aadressi järgi leida talu asukoha üles erinevatel vanadel 
kaartidel ning näha ajaloolist haldusjaotust. 

• Skeemiline 10T = eestiaegne katastrikaart (talude sõjaeelsed piirid), vt ka 
sõjaväekaardid.

• NB! ajalooline kaart ja tänapäevane kaart, mille järgi rakendus aadresse 
näitab, võivad olla nihkes. Kontrolliks võrrelge teid ja piire („katastrikaart“).

• Siit tasub välja kirjutada: talu nimi ja number. Vana haldusjaotuse alt mõis 
ning vallapiirid (huvi korral ka külanõukogud). Seda infot läheb hiljem vaja.

Maaameti kaardirakendus

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline


demo



• ERA.62 Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakond > 
Üldasjaajamise dokumendid > Maksualuste maaüksuste nimekirjad. 
Näiteks ERA.62.42.493 — Pärnumaa Seliste valla maksualuste 
maaüksuste nimekiri (1934)

• Maaüksuste nimekirjas on loetletud mõisate kaupa kõik vallas asunud 
maaüksused. Antud on maaüksuse nimi ja number, kinnistusnumber (kui 
on kinnistatud), omaniku (valdaja) nimi ja maaüksuse suurus.

Maaüksuste nimekirjad

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=20210409155506315639&sess_id=52b85e70601e0952d8c185207898fa76&pealkiri=&naita_ridu=10&sort=&active=1&viitekood=&leidandmed=era.62.42.456&tasand=0&kokku=1&id=110700503462&f=1&v_id




• https://ais.ra.ee/

• Otsige AIS-ist kõiki kombinatsioone talu nimest numbrist ja 
kinnistusnumbrist. Katsetage nime erinevaid kirjapilte (tüüpilisi 
kirjavigu). Kui leiate mõnest dokumendist uue nimekuju, siis tehke 
otsingud uuesti.

• Otsige AIS-ist erinevate taluomanike/valdajate/rentnike nimesid. 
Arvestage erinevate nimekujudega. Kui leiate dokumendist uue nime 
või nimekuju, otsige uuesti.

• Võite vaadata läbi vallavalitsuse fondi, vaadata kriitilise pilguga 
maavalitsuse fondi.

AIS

https://ais.ra.ee/


• ERA.62 Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakond > 
Maade boniteerimise toimikud

• Andmed maa hindamise kohta. Andmed omaniku/valdaja kohta. Võib 
sisaldada maaplaani, võib sisaldada mõne hoone hindamislehte, võib 
sisaldada piiriakti. 

Boniteerimistoimik

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=20210414115429490266&sess_id=ae58c27d655b665847aab5f19de95d2e&pealkiri=&naita_ridu=10&sort=&active=1&viitekood=&leidandmed=era.62&tasand=0&kokku=1&id=110700688874&f=1&v_id=&a_sort=&a_active


• Enam-vähem kõigi talude kohta leiab midagi 1939. a 
põllumajandusloenduse materjalidest.

• ERA.1831  Riigi statistika keskbüroo > Põllumajandusbüroo > 6. 
Põllumajandusloendused > 6.3. 1939. a põllumajandusloendus

• maaüksuste nimekiri

• talundilehed

• maalehed

• Halvemini säilinud 1929. talundilehed (ka fond ERA.1831). 

• Üht-teist säilinud ka 1925. aastast ja midagi sarnast Saksa-ajast. 

• Nende leidmiseks tuleb kirjutada AISi valla nimi koos otsisõnadega „talundilehed”, „krundilehed”, „Maade statistiline 
arvestamine”, „maade statistilise arvestamise andmed”, „põllumajapidamislehed”. 

• Asuvad maa- ja vallavalitsuste fondides

Talundileht

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=20210412165810936261&sess_id=1b993cfa234f3c504fb8977610ed2c28&pealkiri=k%C3%B5pu+talundilehed&naita_ridu=10&sort=&active=1&viitekood=&leidandmed=&tasand=0&kokku=3&id=110700496937&f=1&v_id


video



• AISis: ERA.63 Riigimaade ja -metsade valitsus > Riigi renditalude 
toimikud

• Sisaldavad: rendilepinguid, olemasolevate hoonete hindamislehti, 
kirjelduslehti (koostati enne talu väljaostmist), andmeid kinnistamise 
kohta, kirjavahetust ja muud.

• Siin algavad rendilepingud ka vanade mõisaaegsete renditalude puhul 
enamasti alles 1920. aastast. Vahel tuleb kirjavahetusest väljas, et sama 
rentnik on talu pidanud juba 30 aastat. Kui talul on alguses teine nimi ja 
number ja see siis maareformi käigus ümbernummerdatakse, on see ka 
märk, et tegu on vana renditaluga (10 vs X).

• Näiteks ERA.63.14.3414 Pärnumaal Seliste vallas Pootsi mõisa järel olev 
Karstna talu nr 14 (fondi ERA.63 nimistutes A täht puudub)

Asundustalu rendi- ja müügitoimik



Lisa näidised



• Maakorraldus. Madal „kasutegur”, aga unikaalsed andmed.

• Mõisate likvidatsioon, hoonete hindamine, kirjavahetus, maaplaanid 
(skitšid), talude kirjeldused jpm

• AISist otsida mõisa nime ning mõisa või asunduse nime ja märksõnu 
„planeerimine”, „tükeldamine”, „asundus”, „kava” jne. 

• Riigimaade ülemad: Harjumaa riigimaade ülem (ERA.1552), Järvamaa riigimaade ülem (ERA.1551), Läänemaa riigimaade ülem 
(ERA.1550), Pärnumaa riigimaade ülem (ERA.1549), Petserimaa riigimaade ülem (ERA.3810), Saaremaa riigimaade ülem (ERA.1548), 
Tartumaa riigimaade ülem (ERA.1547), Viljandimaa riigimaade ülem (ERA.1546), Virumaa riigimaade ülem (ERA.1545), Võru-, Valga- ja 
Petserimaa riigimaade ülem (ERA.1553)

• Maa-ametid: Harju Maa-amet (ERA.1647), Pärnu Maa-amet (ERA.3815), Saaremaa Maa-amet (ERA.3538), Tartu Maa-amet (ERA.3816), 
Viljandi Maa-amet (ERA.3830), Viljandi Maavalitsuse Maa-amet (EAA.M-917), Viru Maa-amet (ERA.3817), Võru Maa-amet (ERA.3540)

• ERA.3525 Ringkondade riigimaade valitsejad

• ERA.1650 Asundusamet

• ERA.62 Põllutööministeeriumi katastri ja maakorralduse osakond

• Valla- ja maavalitsuse fond

Mõisamaade riigistamine ja 
asundustalude planeerimine 



• AISis: ERA.3653 Eesti Maapank > 16. Laenutoimikud

• Laenutoimik on olemas pea kõigi asundustalude kohta ning vahel ka 
vanade ostutalude kohta, n kui võeti laenu mõne uue hoone 
ehitamiseks või maaparanduseks. Toimiku leiab üles Eesti Maapanga 
arhiivifondist valla (1922. või 1938. a haldusjaotus) ja viimase omaniku 
nime järgi, kes laenu tagasi maksis.

• Andmed hoonete kohta (tulekindlustuspoliisid, laenusooviavaldused, 
vahel joonised ja ehituse ülevaatuse aktid), vahel ülevaade 
majapidamise kohta.

Maapanga laenutoimik

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=20210414124047242228&sess_id=ae58c27d655b665847aab5f19de95d2e&pealkiri=&naita_ridu=10&sort=&active=1&viitekood=&leidandmed=ERA.3653&tasand=0&kokku=1&id=110000177713&f=1&v_id=&a_sort=&a_active




• AISis: ERA.3653 Eesti Maapank > 16. Laenutoimikud

• Laenutoimik on olemas pea kõigi asundustalude kohta ning vahel ka 
vanade ostutalude kohta, n kui võeti laenu mõne uue hoone 
ehitamiseks või maaparanduseks. Toimiku leiab üles Eesti Maapanga 
arhiivifondist valla (1922. või 1938. a haldusjaotus) ja viimase omaniku 
nime järgi, kes laenu tagasi maksis.

• Andmed hoonete kohta (tulekindlustuspoliisid, laenusooviavaldused, 
vahel joonised ja ehituse ülevaatuse aktid), vahel ülevaade 
majapidamise kohta.

Maapanga laenutoimik

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=20210414124047242228&sess_id=ae58c27d655b665847aab5f19de95d2e&pealkiri=&naita_ridu=10&sort=&active=1&viitekood=&leidandmed=ERA.3653&tasand=0&kokku=1&id=110000177713&f=1&v_id=&a_sort=&a_active


• Enamuse päriseks ostetud talude kohta on kinnistustoimik. Alates talu 
kinnistamisest kuni 1940/1944. aastani.

• Sisaldab ostu-müügi-lepingut ja muid omandi üleminekuga seotud 
dokumente, andmeid maa ja võlgade kohta, vahel maaplaani (NB! 
Need maaplaanid pole ka kaartide infosüsteemis kirjeldatud).

• Kui kinnistustoimikut pole (Võrumaa, Saaremaa), aitavad 
kinnistusregistrid.

• Otsimiseks AIS: mõisa nimi, talu nimi, talu number ja kinnistusnumber 
erinevate kombinatsioonides. Kinnistusameti fond.

Kinnistusametid



Tsaariaegsed laenutoimikud

• näiteks EAA.2486 Eestimaa Maakrediitselts ja EAA.2469 Liivimaa 
Maakrediitselts

• EAA.185 Talurahva põllupanga Tallinna osakond — sisaldab andmeid 
ka hoonete kohta! 

Mõisate fondid

• Mõisa- ja talumaade kirjeldused jm

• Lootust on alati 

Vallavalitsus

• Vallaliikmete nimekirjad

Veel tsaari-ajast



NB! Juurdepääsupiirangud

• Hooneregister

• Otsimiseks: Ehitisregister (ehr.ee) või aadress AIS-i või küla nimi ja 
otsida fondi järgi.

• Ida-Viru maakonna hooneregister (LVMA.890), Järva Maavalitsuse Arengu- ja Planeeringuosakonna Ehitus- ja 
Hooneregister (LVMA.891), Jõgevamaa Hooneregister (LVMA.767JO), Lääne-Viru Hooneregistri Maakonnatalitus 
(LVMA.889), Pärnumaa Hooneregister (EAA.P-1184), Põlva Maakonna Hooneregister (VAMA.P-442), Rapla Maakonna 
Hooneregister (LVMA.532RP), Tartumaa Hooneregister (EAA.T-1168), Valga Maakonna Hooneregister (VAMA.804), 
Viljandimaa Hooneregistri Talitus (EAA.M-909), Võru Maakonna Hooneregister (VAMA.V-788), Harju Maavalitsuse 
Infosüsteemide osakonna Hooneregistritalitus (LVMA.888), Hiiu Maavalitsuse Hooneregistritalitus (LAMA.174HI), Lääne 
Maakonna Hooneregistritalitus (LAMA.580), Saare Maakonna Hooneregistritalitus (SAMA.451)

• Valla- või külanõukogu arhiivifondid
• Majapidamisraamatud (1945—1991)

Nõukogude-aeg



• Tsaari-aegsed vallaliikmete nimekirjad

• Kirikuraamatud ja kogu muu genealoogia

• Eesti-aegsed vallaelanike nimekirjad

• Talundilehed

• Majapidamisraamatud

• Hooneregistritoimik

Kokkuvõte — elanikud



• Tsaari-ajast: pole

• Eesti-ajast: Maapanga laenutoimik

• Nõukogude-ajast: Hooneregistritoimik

• …veel: KOV

• Fotod: FOTIS — tõenäosus midagi leida on väga väike.

Kokkuvõte — joonised ja fotod



• Tsaari-ajast: krediidiasutuste fondid

• Eesti ajast: mõisate riigistamine, asundustalude planeerimine, rendi- ja 
müügitoimik, Maapanga laenutoimik, talundilehed

• Nõukogude-ajast: majapidamisraamatud, hooneregistritoimik

Kokkuvõte — talu(maja) vanus



• https://www.ra.ee/kaardid/

• https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline (NB! Koloreeritud -> 
detailne plaan)

• Kõik mis on maakorralduse ja asundustalude planeerimisega seotud 
(skitšid)

• Kinnistustoimik

• Boniteerimistoimik

• Naabertalude plaanid

• Maaparandusega seotu (skitšid)

Kokkuvõte — kaardid ja plaanid

https://www.ra.ee/kaardid/
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline

